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Benvolguts socis:

Abans d’acabar l’any, em plau dirigir-me 
a tots els que esteu vinculats al Centre Co-
marcal Lleidatà per tal d’informar-vos, 
d’una banda, de les activitats que anem 
desenvolupant en el transcurs del curs 
acadèmic i, d’una altra, facilitar-vos alguns 
continguts, encara que de manera resumi-
da, de les tertúlies que es fan al Centre. 
A les activitats habituals, aquest any hem 
afegit una classe de música setmanal, en la 
qual s’ensenya solfeig , història de la músi-
ca, diferents gèneres musicals, etc. També 
hem iniciat  unes tertúlies filosòfiques un 
cop al mes, coordinades per un especialis-
ta. En aquest moment hi tenim inscrites 25 
persones. Finalment, aquest mes de des-
embre posem en marxa visites guiades a 
la ciutat i rodalies; fins ara s’hi han inscrit 
12 persones. Els interessats a participar en 
aquestes visites culturals i en els cursos 
esmentats poden demanar informació a la 
secretaria del Centre.
Com he indicat en el primer paràgraf, crec 
que és bo donar a conèixer els continguts 

d’aquestes tertúlies. El grup Claror ja fa 
uns anys que funciona cada dimarts amb 
èxit. Els temes debatuts són de caire social, 
econòmic, religiós, polític, etc. etc. Pel 
que fa  a les tertúlies filosòfiques, com el 
títol indica, només ens movem en el camp 
de la Filosofia. Es tracta, doncs, de fer-
se preguntes sobre l’existència, com ara: 
Quin sentit té la vida? És realment lliure 
l’ésser humà, quan ni tan sols és lliure per 
néixer? A quin punt de la nostra evolució 
ens trobem? L’ésser humà serà capaç en 
el futur de respondre tots els interrogants 
que es planteja actualment? D’aquestes 
preguntes, i d’una infinitat que en podríem 
formular, es pot deduir que l’ésser huma 
és inacabat; per tant, tenim molt camí per 
recórrer. Hauríem de conscienciar-nos que 
si no desenvolupem la nostra ment mit-
jançant preguntes d’aquest tipus, contri-
buïm a l’enderreriment  de l’evolució. Crec 
que, si volem donar un sentit a la nostra 
existència, hem de formular-nos preguntes 
sobre assumptes que ens preocupen de ve-
ritat i que, alhora, ens faciliten el camí per 
trobar respostes. No es tracta de canviar el 
món, sinó d’entendre’l.

En els debats filosòfics no ens quedem so-
lament en l’especulació, sinó que cerquem 
el sentit pràctic; com ara l’ètica, que és 
una branca de la filosofia. De fet, no po-
dem considerar la filosofia una matèria es-
peculativa sense sentit pràctic. M’atreveria 
a afirmar que no es pot fer ciència sense 
passar per la filosofia. Com diria Bertrand 
Russel: “ La ciència és el que sabem, i fi-
losofia el que ignorem”; per tant, abans de 
fer ciència cal passar per la filosofia, ja que 
les descobertes no es produeixen per ca-
sualitat, sinó perquè abans s’ha especulat 
sobre elles. Dit d’una altra manera, la filo-
sofia és l’inici d’un procès especulatiu que 
normalment ens condueix al coneixement 
científic.
A nivell pràctic, tant el grup Claror com les 
tertúlies de filosofia pretenen aprofundir 
sobre la condició humana, fent crítica so-
bre la diversitat de comportaments. Aques-
tes crítiques van dirigides a l’ésser humà 
en general. A la segona meitat del segle 
XX es va produir un canvi substancial en 
la societat. Fins als anys 50 la religió te-
nia un gran pes en les consciències de les 
persones, de tal manera que el cristianisme 
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constituïa un referent ètic. Ara, moltes per-
sones s’han decantat cap a una postura ag-
nòstica o fins i tot atea; per tant, el seu re-
ferent és l’ètica natural, prou potent i prou 
vàlid per als que  vulguin seguir la veu de 
la pròpia consciència. També vull subrat-
llar que els que continuen essent creients 
han de revisar la seva ètica, ja que molt 
sovint no està d’acord amb l’ètica natural, 
molt més fiable, segons el meu punt de vis-
ta. És per aquest motiu que el cristià ha de 
fer la pau amb la intel·ligència.
En definitiva, hi ha hagut una revolta con-
tra tot el que és establert, qüestionant molts 
principis acceptats per una gran majoria de 
la societat. El professor M. Royo, en una 
tertúlia, comentava que ja abans dels anys 
50 del segle passat, intel·lectuals com Sho-
penhauer, Nietzsche, Thomas Mann, Juan 
Rulfo, Graham Green, Unamuno, Doris 
Lessing o Joan Maragall, i tants d’altres, 
parlen de revolta contra l’autoritat i con-
tra l’opressió. En un mot, prefereixen un 
retorn al que som realment els éssers hu-
mans; un retorn a la vida i un allunyament 
dels mites, de les normes, de les Institu-
cions, etc. 

Sovint lamentem les corrupcions, les dro-
gues, els suïcidis i tants infortunis que 
pateix la societat actual. Potser es po-
drien evitar en part aquestes decisions 
tan lamentables, si els que són víctimes 
d’aquests fets es plantegessin altres al-
ternatives; com ara, intentar conèixer les 
possibilitats que tot ésser humà té de vèn-
cer qualsevol situació adversa. El tedi, que 
és l’estabilització de l’avorriment, és ben 
sovint la causa d’aquests comportaments 
tan horribles. El tedi es pot combatre justa-
ment posant en marxa aquests mecanismes 
que té el cervell per fer-se preguntes sobre 
la pròpia condició humana. 
Aprofito l’ocasió per desitjar-vos unes bo-
nes festes i un feliç any nou

El President,
Jesús Escales i Barbal
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D’esquerra a dreta, asseguts:

Antoni Maria Badia, vicepresident 2n, Mª Mercè Plans, vicesecre-
tària, Jesús Escales, President, Anna Grau, comptadora, Ferran Es-
puñes, vicepresident, Josep Mª Satorres, secretari

D’esquerra a dreta, drets:

Josep Carles, vocal, Pere Rubies, vicepresident 3r, Joan Carulla, 
Miquel Àngel Gento i Joan Miquel Peguera, membres del Consell 
Consultiu.
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LA SEU D’URGELL EL COR DEL PIRINEU  

La Seu d’Urgell mostra el seu passat 
medieval amb tecnologia avançada 

que recupera quinze segles d’història. 

LA SEU ERA UN CARAMEL TEMPTADOR 
La Seu, a l’edat mitjana, no era un lloc 
qualsevol. La ciutat havia esdevingut un 
centre polític, econòmic i religiós, i tam-
bé un estratègic nus de comunicacions que 
controlava bona part del Pirineu. 
Aquests motius convertien la Ciutat 
d’Urgell en un caramel ben temptador, i 
van comportar la construcció de diferents 
recintes de muralles i defenses al llarg dels 
segles. 
Per tal de conèixer i difondre el passat me-
dieval de la ciutat, l’Ajuntament ha impul-
sat “El projecte de Valorització patrimo-
nial i turística del Centre Històric de la Seu 
d’Urgell. Pati Palau i les fortificacions me-
dievals”. Amb ell, la creació d’un producte 
turístic de qualitat, combinant els canals de 
difusió tradicionals amb les tecnologies de 

la informació i de la comunicació i que es 
basa en la història i el patrimoni medieval 
de la Seu d’Urgell com a element específic 
i diferenciador de la nostra ciutat. 

EL PRINCIPALS PUNTS D’INTERÈS PER VISITAR 

Amb la catedral de Santa Maria, del segle 
XII, obra romànica única a Catalunya, com 
a atractiu central, s’articulen tres itinera-
ris que ens permeten repassar la història 
patrimonial, artística, religiosa, militar i 

ciutadana de la Seu d’Urgell des dels seus 
inicis. 
El recorregut principal, el que es dedica al 
nucli històric, inclou atractius com: 
• La catedral 
• El Museu Diocesà, on es guarda el Bea-

tus, una peça excepcional, un manuscrit 
del segle X, decorat amb miniatures, 
basat en els textos del Beat de Liébana 

• L’església de Sant Miquel, del segle XI 

ALT URGELL
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• L’Espai Ermengol, que és un centre 
d’interpretació de la vida ciutadana i la 
història de la població de la Seu 

• El Palau Episcopal, del segle XIV 
• El Carrer dels Canonges, que en la seva 

part baixa era la seu del gremi de car-
nissers, activitat econòmica cabdal de 
l’època i, a la part alta acull palauets 
dels bisbes i canonges 

• Vestigis dels carrers on es concentra-
va la comunitat jueva, una de les més 
pròsperes del Pirineu català 

• La Plaça, l’antic espai de mercat 
• Vestigis de les muralles que van prote-

gir i encerclar la Seu 
• L’església gòtica de Sant Agustí 
• Un molí, datat del segle XVIII 
• El claustre classicista de Sant Domènec 
• Les mesures per al gra, als porxos del 

carrer Major 

DOS ITINERARIS MÉS 

L’itinerari centrat en la ciutat nova proposa 
un recorregut per la ciutat que va depassar 
els límits de l’antic nucli medieval, a partir 
del segle XIX, amb alguns punts d’especial 
interès com el passeig Joan Brudieu, el Se-
minari Conciliar, el Parc de Valira i claus-
tre modern, i el Parc Olímpic del Segre. 
I el tercer recorregut ens aproxima al nucli 
de Castellciutat, un antic municipi integrat 
a la Seu d’Urgell l’any 1971, i que mostra 
un conjunt extraordinari de patrimoni mi-
litar modern. 
El web de la Seu Medieval  www.laseume-
dieval.com 
Tot el material editat es pot trobar en 5 
idiomes (català, castellà, anglès, francès i 
alemany).
 
Carmen Galindo

Directora de Tursime de la Seu d’Urgell

ALT URGELL
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ALCANÓ

Població: 246 hab.

Altitud: 214 m.

Festivitats: Festa Major d’estiu (últim cap de setmana de 
juliol) / Festa Major d’hivern (3 de febrer, Sant Blai) / Festa 
de Sant Josep (19 de març)

Ajuntament: www.alcano.ddl.net | 973 13 65 00 | facebook: 

facebook.com/dalcano.ajuntament / twitter: @AjntAlcano

PRESENTACIÓ

Alcanó és un dels nou pobles que pertanyen 
administrativament al Segrià però amb es-
sència, història i paisatge garriguencs. De 
fet, el seu terme sintetitza dues grans tipo-
logies paisatgístiques de la zona: el secà de 
bancals d’olivera, turons i turonets, marges 
de pedra seca i cabanes de volta i les pla-
nes que s’obren a l’oest comarcal que, amb 
l’arribada del reg del Segarra-Garrigues i 
la corresponent concentració parcel·lària, 
han anat guanyant terreny.
El poble és a peu de la carretera C-12 i, per 
tant, molt ben comunicat amb Lleida, a no-
més 14 km. Aquesta proximitat ha afavorit, 
en certa manera, que tot i les dimensions re-

duïdes del municipi, sigui dels que ha man-
tingut uns nivells de població força estables 
al llarg dels anys. Potser per això compta 
amb una activa vida social, amb vuit entitats 
vives que animen les festivitats i l’agenda 
cultural. Pel juny del 2016, per exemple, 
s’hi prepara la primera Trobada de Gegants 
i Grallers i s’hi espera la presència de repre-

sentants de vuit municipis. 
Parlant de gegants, els dos que té el po-
ble, Pere Blai i Magdalena Candela, són 
de l’any 2003 i els són padrins un membre 
de cada associació del poble. Van ser fets 
i obsequiats per un constructor fill del po-
ble, Manel Vidal, i els seus noms no són 
casuals; com tampoc ho és el del capgròs 

COMARQUES

EL SEGRIÀ
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Maria Ganxa, personatge sobre el qual cir-
culen un parell de llegendes que els alca-
nonins us explicaran gustosament.
Per cert, passejant pels carrers del poble, 
en trobareu un que porta per nom el de 
l’eminent científic lleidatà Joan Oró, mort 
el 2004. Tampoc no és casual: son pare 
era d’Alcanó (sa mare de Torrebesses) i 
aquesta figura de la bioquímica sempre hi 
va estar vinculada, com quan de petit s’hi 
va refugiar amb la família per evitar els 
bombardejos franquistes sobre la ciutat de 
Lleida. Recentment, Alcanó compta també 
amb l’Associació per la Recuperació i Re-
habilitació d’Equins (ARRE), que treballa 
en l’acollida d’equins necessitats o aban-
donats, utilitzant mètodes d’ensinistrament 
natural i introduint-los en un ramat en se-
millibertat molt a prop del nucli urbà.

LLOCS D’INTERÈS

Església de Sant Pere
Situada a la plaça del mateix nom, data 
del segle XVIII i és d’estil barroc. Es diu 
de Sant Pere, però la figura que corona 

l’entrada, entre volutes i sota un guarda-
pols, és Sant Jordi i el drac. De fet, val la 
pena fixar-se en el portal d’entrada, ja que 
l’estructura de dues columnes, amb les se-
ves bases i capitells que sostenen un entau-
lament motllurat és poc habitual. No dei-
xeu de fixar-vos en el campanar, de secció 
octogonal, coronat per una balustrada de 
pedra, com si fos un balcó privilegiat.

Antic castell 
A un extrem de la plaça Major veurem un 
edifici d’aspecte massís i carreus de pedra 
de dimensions considerables. Actualment 
són dos habitatges particulars i està molt 
reformat, però havia estat el castell me-
dieval de la població, erigit al segle XVI 
com a construcció defensiva. Tot i els im-
portants canvis soferts, hi podem observar 
alguna petita obertura, especialment una 
finestra ogival, una espitllera al mur lateral 
i un trencaaigües en una de les façanes. Si 
ens hi fixem bé, a més, detectarem al cap-
damunt els antics merlets amb espitlleres 
originals.

Pou sarraí
Alcanó està emplaçat sobre terrenys de 
subsòl humit. Gràcies a això, la gent del 
poble anava a buscar aigua, antigament, a 
aquest pou, que té una profunditat de 10 
metres. Es troba al costat de la sala del ball  

La Bassa Bona
El municipi tenia dues basses: la Dula i la 
Bona. La primera s’utilitzava per abeurar 
els animals, per rentar la roba, etc, i l’altra, 
la Bona, per a les necessitats del consum 
humà. Aquesta es troba prop de la zona es-
portiva i de la cooperativa. La Dula és prop 
de l’escola.

ACTIVITATS DESTACADES

Jornades culturals
A finals de juny, totes les associacions del 
municipi, que pels habitants que té no són 
pas poques, s’impliquen en l’organització 
d’activitats diverses. Hi trobarem 
l’Associació de Dones, el Club de Bitlles, 

COMARQUES

EL SEGRIÀ



Butlletí informatiu • desembre 2016 • 13

la Llar de Gent Gran, l’AMPA, la Comis-
sió de Festes, l’Associació de Joves i els 
Grallers i Tabalers.

Un secret: les magdalenes
A Alcanó són tradició les magdalenes. No 
les trobareu a cap punt de venda, però per 
les festes assenyalades el poble fa olor 
d’aquest dolç. Se’n fan a totes les cases i 
se’n poden degustar en alguna celebració 
pública. Si hi coincidiu per alguna festa, 
no deixeu de tastar les magdalenes, més ar-
tesanes impossible.

Camins d’Or Líquid
A finals d’any, en plena campanya de l’oli, 
Alcanó és un dels pobles inclosos al cicle 
Camins d’Or Líquid. S’hi fan visites a la 
cooperativa, esmorzar popular i passeja-
da per descobrir el patrimoni local, amb 
la particularitat d’adaptar-les al llenguatge 
per a persones sordes.

Festa major Sant Blai – 3 de febrer
Festa de Sant Josep – 19 de març
Festa major d’estiu – Últim cap de set-
mana de juliol.

EQUIPAMENTS

Consultori mèdic
Piscines
Zona esportiva
Sala d’exposicions
Sala polivalent
Escola
Canera
SERVEIS

Comerç
Cooperativa (i secció de crèdit)
TRANSPORTS

Autobús
Taxi a demanda

COMARQUES

EL SEGRIÀ
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13è  Premi de Fotografia del Consell Comarcal 
del Segrià i 6è Premi Jove.

Sota la temàtica “Els Valors del Segrià” 
el Premi de Fotografia del Consell Co-

marcal del Segrià té com a objectiu mos-
trar les qualitats de la comarca, que fan del 
Segrià una terra estimada i valorada per la 
seua gent, retenint allò que la identifica, 
genera caràcter i esdevé identitat. 
Els premiats són:
1r Premi categoria Absoluta: Xavi Rué. 
“La plaça”
1r Premi categoria Jove: Marc Castelló 
“Mon Padrí”
Les fotografies guanyadores estaran fins el 
10 de gener de 2017 a les mateixes depen-
dències del Consell Comarcal del Segrià. 
A partir d’aquesta data, prendran una ruta 
itinerant pels diferents municipis, encara a 
concretar.
Consell Comarcal del Segrià.

COMARQUES

EL SEGRIÀ

Categoria Absoluta
“La plaça” de Xavi Rué 

Categoria Jove
“Mon Padrí” de Marc Castelló 
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TORREFETA I FLOREJACS  

El passat mes de setembre vam fer un 
agraïment a les persones electes des 

del 79 a Torrefeta i Florejacs, representants 
d’alcaldia i secretàries de l’Ajuntament, 
pensant que tot sovint ens queixem molt i 
agraïm poc. 

Què fàcil és queixar-se i com ens costa 
agrair! Aquesta reflexió és la que em va 
empènyer a presentar en un dels plens de 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs la 
idea de fer un reconeixement a la tasca de 
qui ens havia precedit. Les persones que 
treballem al servei a la ciutadania sabem 
que, malgrat que fem les coses el millor que 
sapiguem, puguem o ens permetin les cir-
cumstàncies, mai serem del grat de tothom. 
Això no ens ha de fer desistir de la nostra 
tasca, per això som on som, tot i que és ben 
cert que els esforços esmerçats poques ve-
gades reben un agraïment, per allò de “és la 
teva obligació”. Sóc molt partidària del re-
forç positiu, per això, coneixent en prime-
ra persona com pot ser de dura la tasca de 

qui està al servei dels altres, vaig proposar 
enaltir els moments més positius que po-
gueren tenir regidors, regidores i diferents 
representants d’alcaldia des de l’any 1979 
i fins a l’actualitat, amb un especial record 
per als qui ja no són entre nosaltres . L’acte 
d’agraïment va anar a càrrec de tots els 
membres del consistori actual, i va cons-
tar d’una invitació al dinar i de l’entrega 
d’un detall simbòlic; en acabar ens vam 
fer una fotografia de grup, on també hi van 
ser les secretàries de l’Ajuntament, amb el 
seu merescut reconeixement per la tasca 
tant o més important que fan dia a dia. En 
acabar, bo i parlant-ne amb la regidora i 
els regidors de l’Ajuntament, vam comen-
tar que sí, que aquell somriure meravellós 

que tenien les persones que havien pujat 
a l’escenari  o bé les qui havien pujat en 
nom de representants que ja no hi eren, era 
la resposta que esperàvem: va ser el seu 
agraïment envers nosaltres. I és que no hi 
ha millor empenta que el somriure de qui 
ha passat per allà on ets tu...
 
Si preferiu el format de nota de premsa, ho po-
deu descarregar a la nostra pàgina web: http://
torrefeta.ddl.net/novetats.php?id=22431&id_sec-
cio=5107

 
Núria Magrans i Anglés,  Alcaldessa

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

LA SEGARRA
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Les Garrigues, amb 19.342 habitants 
(2015) i una extensió de 799’71 

km2, limiten al nord amb el Segrià, el Pla 
d’Urgell i l’Urgell, al sud amb el Priorat i a 
l’est amb la Conca de Barberà, mentre que 
la comarca tarragonina de la Ribera d’Ebre 
delimita les terres de l’oest. 
A més dels límits geogràfics, és la mateixa 
terra de les Garrigues la que estableix les 
diferències. 
El paisatge perfila oliveres i ametllers de 
banda a banda de la comarca, caracteritza-
da per un terreny sec i eixut excepte en zo-
nes molt concretes. L’olivera és el conreu 
més estès a la comarca; la varietat d’olivera 
típica és l’arbequina i la seva oliva, petita, 
rodona i tibant, produeix un oli sense gran 
acidesa, considerat el millor pels entesos. 
Arbeca, les Borges Blanques, Juneda, Pui-
ggròs i una part de Castelldans configuren 
un espai que, gràcies a les aigües del canal 
d’Urgell, permet el conreu d’alfals, panís i, 
sobretot, fruiters. 
D’altra banda, l’Albagés, Arbeca, Fulleda, 
la Pobla de Cérvoles i el Vilosell produei-
xen un vi de gran qualitat.  

El Set, el riu més important de la comarca, 
neix al cor de la serra de Llena, però el cli-
ma àrid i continental fa que la major part 
de l’any resti eixut, i circula, quan porta 
aigua, pel Vilosell, la Pobla de Cérvoles, 
l’Albi, Cervià, l’Albagés i el Cogul. 
La pedra també té un espai important 
dins el llegat cultural de la comarca. Les

construccions de pedra seca són princi-
palment antigues cabanes de volta, recep-
tacles d’aigua, els marges o espones, els 
aixoplucs i els recers, que es construïen 
exclusivament amb pedra (sense utilitzar 
cap tipus de subjecció entre les diferents 
peces) i que queden perfectament integra-
des en el paisatge garriguenc.

LES GARRIGUES

   Les Garrigues
2016-2017

   Les Garrigues
2016-2017

Consell Comarcal
de les Garrigues

TurismelesGarrigues

Consultar el programa específic de cada fira als webs

@CCGarrigues
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Diumenge,  26  de març                                      
FIRA DE L’OLI I LA PEDRA                                                                  VINAIXA

Diumenge,  5 de març                                      
FESTA DE L’OLI                                                                                             L’ALBI

Tel. 973 175 009 / 973 175 004              www.agricolaalbi.es

Tel. 973 175 309 / 973 175 722
                                         www.cooperativadevinaixa.cat

 
productes 

de la terra
 

 Fires i Festes
artesanals
de  
productes 

de la terra
 

 Fires i Festes
artesanals
de

Diumenge, 15 de gener                                        
FESTA DE L’OLI                        GRANYENA 
                                     DE LES GARRIGUES

Tel. 973 142 805 / 973 142 850                      www.firaoli.cat

Divendres, dissabte i diumenge, 20, 21 i 22 de gener                                      
FIRA DE L’OLI QUALITAT VERGE EXTRA I LES GARRIGUES               

                                                                          LES BORGES BLANQUES

2017 

www.olidegranyena.com
Tel. 973 136 370

OFICINA DE TURISME
973 142 658

www.ccgarrigues.com
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Dissabte,  15 d’octubre                                      
FIRRA: FIRA DE LA CERVESA ARTESANA       

                                                                       LES BORGES BLANQUES

FirraBorges

Diumenge,  27 de novembre                                      
FIRA DE L’OLI I DE PRODUCTES ARTESANS                             JUNCOSA

Tel. 973 128 010 / 973 128 004        www.olilescabanes.com

Diumenge,  18 de desembre                                      
FESTA DE L’OLI I DE LES ORELLETES         LA POBLA DE CÉRVOLES

Diumenge,  4 de desembre                                      
JORNADA DE PORTES OBERTES I FESTA DE L’OLI NOU   

                                                                                                      EL SOLERÀS
Tel. 973 133 234 / 973 050 148            www.coopelsoleras.es

Diumenge,  4 de desembre                                      
FESTA DE L’OLI                                      ELS TORMS

Tel. 973 128 190 / 973 128 113         
www.elstorms.cat/cooperativa

2016 

Tel. 638 399 828

Diumenge,  6 de novembre                                      
LA PRIMERA PREMSADA. OLI, ART I GASTRONOMIA       

                                                                                          LA GRANADELLA

Tel. 973 094101 / 973 133 012           www.culturadeloli.cat

Dissabte,  22 d’octubre                                      
FESTA DE LA ROSA DEL SAFRÀ   CERVIÀ DE LES GARRIGUES

Dijous,  8 de desembre                                      
FESTA DE L’OLI NOU   

                                                                                     L’ESPLUGA CALBA 
Tel. 973 156 013                        www.olisdesplugacalba.com

 973 175 151 / 973 175 152 www.agropobla.com

Diumenge,  4 de desembre                                      
FESTA DE L’OLI NOU                                                       CASTELLDANS

Tel. 973 120 022 / 973 120 002             www.castelldans.net

Diumenge,  27 de novembre                                      
FIRA DE SANTA CATERINA, L’OLIVA ARBEQUINA I EL GOS CAÇADOR

                                                                                                               ARBECA

Tel. 973 160 182 / 973 160 008                   www.arbeca.cat

Diumenge,  20 de novembre                                      
IV MOSTRA DE L’OLI VERD DE LA COOPERATIVA SANT ISIDRE

                                                                     LES BORGES BLANQUES

Tel. 973 142 950                                          www.terrall.cat

Consultar el programa específic de cada fira als webs Consultar el programa específic de cada fira als webs

                  firraborges@gmail.com

calendari 16-17.pdf   2 04/10/2016   08:21:13
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CENTRE INTERPRETACIÓ
LLUÍS COMPANYS DEL TARRÒS 

L’edifici té 353 m2 i compta amb un 
espai destinat a una exposició perma-

nent dedicada a la figura, obra i època de 
Companys. L’edifici compta també amb 
una àmplia recepció, una botiga amb pro-
ductes de proximitat i material relacionat 
amb l’exposició, un bar i una zona inte-
ractiva amb ordinadors de consulta per als 
visitants.
L’exposició permanent és el nucli del 
Centre d’Interpretació i es realitza a par-
tir d’audiovisuals i tecnologia informàtica 
interactiva. L’exposició esta formada per 
plafons explicatius, un espai de projecció 
d’audiovisuals, vitrines amb documents 
didàctics.
El Centre també disposa de biblioteca, 
amb exemplars publicats de la vida de 
Lluís Companys.

HORARIS I PREUS:

Per visitar el Centre Companys, podeu 
trucar a l’Ajuntament de Tornabous de di-
lluns a divendres de 9 a 14 hores, telèfon: 
973 570 233.
Visites concertades de dimarts a dissabte, 
diumenge obert de 10 a 14 hores.
Dilluns tancat.

Tarifa normal: 3,00 €
Tarifa reduïda: 2,00 €
• Nens de 7 a 12 anys
• Grups a partir de més de 20 persones
• Grups del carnet cultural de la Ruta del 

Cister
• Carnet Jove
Tarifa gratuïta a menors de 7 anys.

L’URGELL
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EL PALLARS, TERRA DE CORDER

L’Ajuntament de Tremp va posar en mar-
xa l’any 2011 una plataforma que aplega 

productors i restauradors de la comarca i té 
la finalitat de posar en valor els productes del 
Pallars i promoure’n el consum, és el progra-
ma Al teu gust, aliments del Pallars.
Entre les moltes vessants de treball que des-
envolupa aquest programa, en els darrers dos 
anys i escaig, s’està duent a terme una cam-
panya que pretén posicionar el Pallars com a 
“territori de corder” per excel·lència. 
L’ovella és un animal molt característic de la 
muntanya. El Pallars Jussà és la comarca on 
hi ha més caps d’ovella productiva, aproxi-
madament uns 50.000,i destaca la presència 
d’una raça autòctona del territori, la xisqueta 
.Així mateix, en aquesta comarca els ramats 
d’ovelles són una peça clau en la configuració 
del paisatge i la manera de viure de molts dels 
seus habitants. Malgrat els canvis de maneig, 
la cria de corder fixa la població i ho fa enca-
ra de manera molt arrelada a la tradició, con-
servant els costums vinculats a la cria, cura 
i processament del corder, avui encara vius i 
en estat pur (la baixada dels ramats, la xolla 
de les ovelles, cardar la  llana, etc.). El corder 
també és cultura gastronòmica: el receptari 

tradicional pallarès està farcit d’elaboracions 
amb corder, en què destaca la girella com una 
icona i producte característic dels dos Pallars 
i l’Alta Ribagorça. 
Val a dir que actualment hi ha altres projectes i 
iniciatives en territoris veïns,  als quals, Al teu 
gust, aliments del Pallars, amb la proposta Pa-
llars, terra de corder, vol sumar-se. Tots ells es 
dirigeixen a fer visible el potencial d’aquestes 
comarques en relació al corder, són, per ci-
tar alguns exemples: la Fira de la Girella, del 
Pont de Suert; l’Obrador Xisqueta o l’Escola 
de pastors, del Pallars Sobirà. 

L’Ajuntament de Tremp, municipi on 
s’ubiquen diferents productors, aprofitant la 
plataforma Al teu gust, aliments del Pallars, 
vol contribuir al foment d’una carn tan vin-
culada a la nostra terra. I d’aquesta manera, 
organitza actes i activitats que any rere any te-
nen millor acollida, un exemple clar és la festa 
anual “Pallars, terra de corder” que se celebra 
al Parc del Pinell de Tremp, a la primavera, i 
que té com a activitat central un dinar popular 
a base de carn de corder i, com a activitats 
complementàries, xerrades, tallers, demostra-
cions de cuina, etc.

EL PALLARS JUSSÀ

Fotografia de Jordi Peró. S’hi pot veure la Serra de Sant Gervàs (La Terreta – Tremp) i un ramat d’ovelles xisquetes (raça 
autòctona) pasturant.
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ACTES LLEIDATANS
A LA NOSTRA ENTITAT



Butlletí informatiu • desembre 2016 • 20ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT

OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017

Dilluns 17 d’octubre

Obertura del Curs Acadèmic (17·10·16)
Vista general de l’acte.

Obertura del Curs Acadèmic (17·10·16)
Vista general de l’acte.

Obertura del Curs Acadèmic (17·10·16)
El President del CCLL, Jesús Escales fent la 

presentació de l’obertura de curs. Al seu costat, 
la conferenciant, Montserrat Macià, Directora de 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Obertura del Curs Acadèmic (17·10·16)
Vista general de l’acte.
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PRESENTACIÓ I TASTET: PRODUCTES ASPRES
(Associació d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta)
Dimarts 8 de novembre

Presentació i tastet: Productes Aspres 
(8·11·16) Vista general de l’acte.

Presentació i tastet: Productes Aspres 
(8·11·16) Publicitat del torró Alemany.

Presentació i tastet: Productes Aspres 
(8·11·16) El President de l’associació Aspres, 

Jaume León, i l’alcaldessa d’Os de Balaguer, 
Estefania Rufach.
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CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL SANT CRIST DE BALAGUER 

Diumenge 20 de novembre 

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
Vista general del dinar de celebració.

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
El representant de l’Ajuntament de Balaguer, 
Carlos Garcia. 

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
Vista general del dinar de celebració.

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
El conferenciant, periodista, Francesc Canosa.

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
La Coral Terra Ferma cantant a l’església de Sant 
Raimon de Penyafort.  

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
Vista general del dinar de celebració.

Festa del Sant Crist de Balaguer (20·11·16)
Públic assistent a la conferència.
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ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE-DESEMBRE 2016 

OCTUBRE 2016

Dia 4
Grup Claror
Tertúlia: “Es pot salvar la Terra?”

Conferència
“Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona sota les 
bombes (1937-1939)”
Ponent: Pau Vinyes i Roig.  
El Sr. Vinyes, autor del llibre que està a punt de 
publicar amb títol homònim, ens va parlar del 
personatge Hilari Salvadó.
Presentació a càrrec  de la responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau. 

Dia 7
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries 
idelsseuspersonatges”,
Per Joana-Alba Cercós.Tema: “Ramon Llull, 700 
anys”.

Dia 9
Actuació musical
Espectacle: Aquesta cara em sona!
Concurs com el que s’emetia per la televisió 
basat en imitacions.

Dia 11
Grup Claror
Tertúlia: “Perills de l’acumulació de capitals”

Dia13
Conferència
“El paper de la dona en la societat catalana 
actual”
Ponent: Teresa Maria Pitarch, Presidenta de 
l’Institut Català de les Dones.
Presentació a càrrec del president del CCLL, 
Jesús Escales.

Dia 17
Obertura del Curs Acadèmic 2016-2017 a càrrec 
de la Directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Montserrat Macià.
Presentació a càrrec del president del CCLL, 
Jesús Escales.

Dia 18
Grup Claror
Tertúlia: “Musulmans a Catalunya”

Parlem de salut
“La superdona ideal, desigs i exigències” 
Professional: Rosalina Sicart, psicoanalista i 
pedagoga.

Dia 20
Tertúlies filosòfiques
“La pèrdua de valors”. Professor: Mariano Royo.
Presentació llibre
“Tírvia i la Coma de Burg. Recull d’història, 
geografia i cultura”
Autor: Xavier Sudrià.
Presentació a càrrec de l’Albert Pèlachs, 
professor de geografia de la UAB.
Benvinguda i salutació a càrrec de la responsable 
de cultura del CCLL, Joana Novau.

Dia 25
Grup Claror
Tertúlia: “República catalana?”

Conferència
El Club de la Bona Taula va organitzar aquest 
acte.
“La fitoteràpia i el sistema respiratori”
Ponent: Llorenç Teixé.
Amb una sòlida formació com a enginyer 
agrònom i estudis avançats en Ciències 
Químiques, en Llorenç Teixé és herbolari per 
convicció i vocació.
Presentació a càrrec del secretari del Club de la 
Bona Taula, Jordi Tomàs.
Benvinguda i salutació a càrrec del President del 
CCLL, Jesús Escales.
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NOVEMBRE 2016

Dia 3
Conferència
“Programació neurocal·ligràfica (PNC)”
Ponent: Lluís Juanmartí, coach i formador en PNC.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales.

Dia 4
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Mites i llegendes dels trobadors”

Racó poètic dels divendres
Ens vam retrobar amb els poetes d’enVers: 
Alexandre Tornabell, Esperança Castell, Josep 
Cuello, Marisa Olivera, Mercè Voltas i Mireia 
Farriol amb Joan Albert de la Peña, Silvia Mayans 
i Sedacrof. Ens van recitar la seva obra i ens va 
presentar els seus darrers llibres publicats a Ònix. 
Amb la presència de l’editor, Oscar Esquerda. 
L’acte va ser conduït pel poeta i filòleg Eduard 
Miró.

Dia 8
Grup Claror
Tertúlia: “Barcelona per als vianants o per a les 
rodes?”

Presentació i tastet dels productes de les Aspres
El president de les ASPRES (Associació 
d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta) 
del Montsec, el Sr. Jaume León Andrés, ens va 
presentar els següents productes elaborats a la terra 
de la Noguera Alta:Torrons, oli, mel, gelea reial, vi, 
ratafia, formatges…
En finalitzar l’acte, hi va haver un tastet i la 
possibilitat de comprar els productes.
Salutació i benvinguda a càrrec del president del 
CCLL, Jesús Escales.

Dia 13
Actuació Musical
“La nit al Paral·lel”: Espectacle basat en l’essència 
i la màgia d’aquelles nits que es vivien al Paral·lel, 
ara fa una anys.

Dia 15
Grup Claror
Tertúlia: “Possessions o malalties?”

Parlem de salut?
“Com ajuda la fisitoeràpia a l’osteoporosi?”.
Professional: Herminia Garcia, fisioterapeuta.

Dia 17
Tertúlies filosòfiques
“Valors i església”.
Professor: Mariano Royo.

Presentació
“Presentació de la pàgina web de l’associació Atlas 
de Barcelona”
Ponent: Ramon Soley.
Història de Barcelona a través de mapes i plànols 
de la ciutat.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales.

Dia 18
Racó poètic dels divendres
POETES DE GREGAL
Josep Ballesteros, Jordi Serra Garrido, Ricard 
Mirabete i Marta Pérez i Sierra.
Acompanyats a la guitarra pel compositor Genís 
Lleopart.
Acte conduït pel poeta i filòleg Eduard Miró.

Dia 20
Trobada amics de Balaguer
10.30 h - Missa a l’església de Sant Raimon de 
Penyafort (Rambla Catalunya / Rosselló) amb la 
participació de la Coral Terra Ferma.
12.30 h- Pregó de festa a càrrec del Sr. FRANCESC 
CANOSA I FARRAN, conegut periodista, fill de 
Vallfogona de Balaguer (1975) i Doctor en   
Comunicació per la Universitat Blanquerna, on és 
professor. 
Ha escrit diversos llibres i ens parlarà sobre el 
tema: “Lleidalunya: Lleida a Catalunya. Catalunya 
a Lleida”
13.30 h- Aperitiu per a tothom.
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14.00 h - Dinar de Germanor al CCLL.
Preu menú: 21€
16.00 h - Actuació Acordionistes del Lleidatà 
coordinats per  Míriam Valls.

Dia 22
Grup Claror
Tertúlia: “L’alimentació del futur”

Dia 27
Trobada Amics de Solsona
12.45 h - Missa a l’església de Sant Agustí amb la 
participació de la Coral Terra Ferma 
14.30 h - Dinar lliure al CCLL

Teatre
“Peret o els miracles de l’astúcia”  i  “El nas tallat” 
Autor: Rudolf Sirera.
Direcció: Jordi Corrins i Dolors Camprubí.
A càrrec del: Grup de teatre, Rialles de Les Corts. 
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté. 

Dia 29
Grup Claror
Tertúlia: “Lleis o democràcia?”

Conferència
“Servei de Teleassistència Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona”
Ponents: Coordinadores de l’associació. 
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales.  

DESEMBRE 2016

Dia 2
Sessions descoberta  lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “L’Infern a la Divina Commedia de Dante 
Alighieri”

Racó poètic dels divendres
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de lingüística, 
va presentar l’excel·lent rapsode Isidre Roca i 
Serra. Va analitzar i comentar cada una de les 
poesies abans de ser recitades.
En acabar es va obrir una roda de poetes.

Dia 11
Actuació musical
Actuació del grup d’havaneres «Els Taurons del 
Raval» 

Dia 13
Sortida cultural per Barcelona
A visitar: Fundació Ramón Pla i Armengol.
Hora: 10 del matí.
Preu: 5€ per persona.

Grup Claror.
Tertúlia: “L’efecte Trump”

Presentació llibre
“La revenja Borja. Orland furiós al descobert”
Autor: Lluís M. Mandado i Rossell. 
Investigador i col·laborador  del Cercle Català 
d’Història.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales.  

Dia 15
Tertúlies filosòfiques
“L’ètica de l’església, l’ètica natural”
Professor: Mariano Royo. 

Presentació llibres
“El Regiment de preservació de pestilència (1348) 
de Jacme d’Agramont. Història del manuscrit 
guardat a Verdú, context i versió en català actual”, 
per Francesc Cremades. 
Presentació a càrrec dels Srs. Cremades, Luna-
Batlle, Veny i Sra. Massip.
Benvinguda i salutació a càrrec de la Sra. Joana 
Novau, responsable de cultura del CCLL.

Dia 16
Racó poètic dels divendres
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de lingüística, 
va conduir aquest acte, que va estar  dedicat a les 
Nadales.
Roda de poesia oberta a tothom.  
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Dia 18
Dinar de Prenadal amb l’actuació de la Coral Terra 
Ferma

Dia 20
Grup Claror
Tertúlia: “Any nou, vida nova?”

Parlem de salut
“Menopausa, la segona primavera”
Professional: Emma Albià, metgesssa acupuntora.

Dia 31
Revetlla de Cap d’any
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Dins del bloc de Cultura volem fer especial 
esment de les activitats relacionades 

amb la POESIA al RACÓ POÈTIC DELS 
DIVENDRES (abans Cafè dels Dissabtes), 
amb assistència d’un públic molt fidel.

NOVEMBRE 2016

Dia 4
Ens vam retrobar amb els poetes d’enVers: 
Alexandre Tornabell, Esperança Castell, Josep 
Cuello, Marisa Olivera, Mercè Voltas i Mireia 
Farriol amb Joan Albert de la Peña, Silvia 
Mayans i Sedacrof. Ens recitaran la seva obra i 
ens presentaran els seus darrers llibres publicats 
a Ònix. Amb la presència de l’editor, Oscar 
Esquerda. L’acte va ser conduït pel poeta i filòleg 
Eduard Miró.

Dia 18
Racó poètic dels divendres
POETES DE GREGAL
Josep Ballesteros, Jordi Serra Garrido, Ricard 
Mirabete i Marta Pérez i Sierra.
Acompanyats a la guitarra pel compositor Genís 
Lleopart.
Acte conduït pel poeta i filòleg Eduard Miró.

DESEMBRE 2016

Dia 2
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de 
lingüística, va presentar l’excel·lent rapsode 
Isidre Roca i Serra. Va analitzar i comentar cada 
una de les poesies abans de ser recitades.
En acabar es va obrir una roda de poetes.

Dia 16
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de 
lingüística, va conduir aquest acte que va estar 
dedicat a les Nadales.
Roda de poesia oberta a tothom.  
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Tots els poetes de l’enVers.  Al centre, l’Eduard Miró, 
poeta i responsable de conduir l’acte. (04·11·16)

Poetes de Gregal. El músic, Genís Lleopart, l’Eduard Miró, poeta i 
repsonsable de conduir l’acte i el poeta Josep Ballesteros. (18·11·16)

Poetes de Gregal. Vista general.(18·11·16)

Ramon Ripoll, i el rapsode, Isidre Roca. (02·12·16) Públic assistent. (02·12·16)

Ramon Ripoll, acompanyat de la poeta Anna Mª Vintró. 
Recitant, un col·laborador. (16·12·16)

Públic assistent. (16·12·16)
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El paper de la dona en la societat catalana actual. (13·10·16) 
Públic assistent.

CONFERÈNCIES

Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona sota les bombres 
(1937-1939). (04·10·16) La Joana Novau, responsable de cultura 
del CCLL, presentant el ponent de la conferència, Pau Vinyes.

Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona sota les bombres 
(1937-1939). (04·10·16) Públic assistent a l’acte.

La fitoteràpia i el sistema respiratori (25·10·16) El President 
del CCLL, Jesús Escales, del Club de la Bona Taula, el Secretari Jordi 
Tomás, i el President Raimon Pérez, i el conferenciant Llorenç Teixé. 

La fitoteràpia i el sistema respiratori (25·10·16) Públic 
assistent.

La fitoteràpia i el sistema respiratori (25·10·16) : D’esquerra a 
dreta, Jordi Tomás, Raimon Pérez i el ponent Llorenç Teixé.

El paper de la dona en la societat catalana actual. (13·10·16) 
El President del CCLL, Jesús Escales i la ponent, Teresa Maria 
Pitarch, Presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona sota les bombres 
(1937-1939). (04·10·16) El conferenciant Pau Vinyes en un 
moment de la xerrada.
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Programació neurocal·ligràfica (03·11·16) El conferenciant 
Lluís Juanmartí en un moment de la xerrada.

Programació neurocal·ligràfica (03·11·16) Vista general de la 
conferència.

Servei de teleassistència Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona. (29·11·16) La coordinadora del Servei de 
Teleasistència en un moment de la xerrada.

Programació neurocal·ligràfica (03·11·16) El President del 
CCLL, Jesús Escales presentant l’acte i al seu costat el ponent, 
Lluís Juanmartí.

Presentació de la página web de l’associació Atlas de 
Barcelona. (17·11·16) El President del CCLL, Jesús Escales 
presentant l’acte i al seu costat el ponent, Ramon Soley.
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Tírvia i la Coma de Burg. Recull d’història, geografía i cultura, 
Xavier Sudrià (20·10·16) Joana Novau, l’autor del llibre, Xavier 
Sudrià, i Albert Pèlachs.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES / REVISTES

Tírvia i la Coma de Burg. Recull d’història, geografía i cultura, 
Xavier Sudrià (20·10·16) Públic assistent.

Tírvia i la Coma de Burg. Recull d’història, geografía i cultura, 
Xavier Sudrià (20·10·16) Xavier Sudrià i Albert Pèlachs.

La revenja Borja. Orland furiós al descobert, Lluís M. Mandado. 
(13·12·16) : L’encarregat de presentar l’acte, Víctor Cucurull i al seu 
costat, l’autor del llibre, Lluís M. Mandado.

La revenja Borja. Orland furiós al descobert, Lluís M. Mandado. 
(13·12·16) El President del CCLL, Jesús Escales, donant la 
benvinguda.

La revenja Borja. Orland furiós al descobert, Lluís M. Mandado. 
(13·12·16) Públic assistent a l’acte.

Regiment de preservació de pestilencia…(15·12·16) Públic 
assistent.

Regiment de preservació de pestilencia… (15·12·16) Joana 
Novau, el Sr. Luna-Batlle, el Doctor Veny, la Sra. Massip i el Sr. 
Cremades.
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“LA REVOLUCIÓ ANTIFRANQUISTA”

Ssssss… El català és un professional del 
xiular. Ssssss... Durant el franquisme 

sempre hi havia algú palplantat al núme-
ro 592 de l’Avenida José Antonio (avui 
Gran Via de les Corts Catalanes) de Barce-
lona. Un lluitador armat amb aire i llavis. 
Ssssss... Dispara. I les “Ssssss” s’enfilen 
amunt com una serp de secà amb cantim-
plora. Les “Ssssss” arriben al primer pis. 
Zigzaguen per la sala. I mosseguen la boca 
de tots els reunits. Podien estar parlant del 
Comtat d’Urgell, Ramon Berenguer IV, 
Màrius Torres, la Nova Cançó, la Repú-
blica, botànica funerària, higiene mental-
neuronal, psicologia minimitzada o ganxet 
liofilitzat... però tot ho feien en català. Les 
“Ssssss” els avisen que han de canviar al 
castellà. La policia està a punt de pujar al 
primer pis. Què hi trobarà?
Passen desapercebuts però aquell pis és 
una central nuclear de l’antifranquisme: el 
Centre Comarcal Lleidatà

GRANS, JOVES, HOMES, DONES. Van 
vestits com gent del carrer. Semblen edu-
cats. Correctes. Podrien ser botiguers, ve-
nedors, empleats de banc, administratius, 
treballadors de fàbrica, universitaris... 
Aparentment són inofensius. Però no ens 
deixem enganyar per les aparences. For-
men part d’una organització perillosa. Al-
gunes hores a la setmana es tanquen en 
aquell búnquer. Tenen una missió: ser nor-
mals. Passen desapercebuts però aquell pis 
és una central nuclear de l’antifranquisme: 
el Centre Comarcal Lleidatà (nascut el 
1927, l’any vinent farà 90 anys). Els nor-
mals no es comptem mai en la lluita an-
tifranquista. No es veuen. No es veu que 
el 1958 comencen a publicar un butlletí 
en català i castellà que va suplir l’absència 
de publicacions en català. Van fer màgia. 
Cada número tenia més paraules, més rat-
lles, més pàgines en català... Dissimulat, 
encobert, fins que tot es llegia en català de 
manera natural. No es veu que el 1959 per 
fer pam i pipa al règim es van inventar el 
Cafè dels Dissabtes. Darrere una cafeïna 
d’aparent migdiada poètica es parlava de 
la ginebra, el whisky, el vi, la ratafia po-

lítica, social, econòmica de la vida. Una 
borratxera d’idees. Sense pèls a la llengua. 
No es veuen els cursos per aprendre cata-
là: aquells professors, aquells alumnes tan-
cats al búnquer de la seva llengua. No es 
veu que el primer diumenge de febrer del 
1961 aquí van néixer els Setze Jutges. No 
es veu que el centre va ser refugi inicial de 
la Nova Cançó. No es veu l’allau de xerra-
des, conferències, debats per on van passar 
totes les persones del món de la cultura i 
la societat d’una Catalunya sota terra. No 
es veuen els cursos de sardanes, esbarts, 
tallers de cultura popular, escoltisme, cin-
efòrums... No es veu.

AQUESTS DIES ES VEUEN COSES. Fa 
anys de la mort de Franco. Es veuen llui-
tes, complicitats. Però cada any, cada dia, 
no es veu en aquest país que la veritable 
lluita antifranquista, el gran moviment 
contra la dictadura, va ser el de la gent 
normal. El Centre Comarcal Lleidatà va 
ser un búnquer antisistema. Els milers de 
persones que van passar per allà també 
eren antisistema. Van continuar sent cata-
lans, parlant català, en un país de porticons 
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endins. Davant l’autoinsuficiència del rè-
gim, l’autosuficiència catalana. Davant 
l’estat franquista, el paraestat de la natu-
ralitat. Si aquests anys hem vist milions 
de persones a les manifestacions és perquè 
abans, durant la dictadura, ja hi eren. No 
es veien, però hi eren. I molts continuen 
sense voler-les veure. Som aquí per aquest 
antifranquisme, no pas per un altre. Som 
aquí per aquest país de búnquer. Som aquí 
pels revolucionaris de la incòmoda norma-
litat. Som aquí més pels que no es veuen 
que pels que es veuen massa. Som aquí 
més pels que no han explicat res tot i ser 
veritat que pels que han explicat mentides 
que acceptem com a veritats. Som aquí per 
una majoria que una minoria ha dit que no 
existia, que no lluitava com s’havia de llui-
tar. Som aquí, més que per crits i procla-
mes, per tots aquests “Sssssss”... que van 
punxar l’aire sense deixar de respirar el 
seu país.

Francesc Canosa
Periodista
Font: Article publicat al Diari Ara, el 23 de novembre 
de 2016.
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BON NADAL, TERRES DE LLEIDA!  

Avançant en les investigacions de Cristòfor 
Colom i els seus vincles amb Catalunya

En primer lloc us volem desitjar unes 
Bones Festes de Nadal. Ja ha passat 

un any i volem aprofitar aquestes dates tan 
entranyables per recordar que la recupera-
ció i el coneixement de la nostra història 
col·lectiva ens uneix i ens aporta claredat i 
enteniment de causa en relació a les incòg-
nites del nostre passat.
Saber què van viure els nostres ancestres 
i treballar per anar aclarint els misteris 
oblidats del nostre passat dignifica i aporta 
més comprensió.
Des de la nostra entitat, us podem assegu-
rar que aquest any que ara deixem ha estat 

molt intens pel que fa a recerca i projectes 
que estem treballant. I com que som pocs i 
volem seguir creixent, us animem a conèi-
xer la nostra tasca i a compartir la il·lusió 
de treballar pel país.
Fem Cercle, fem Història!

ARA VE NADAL....

Ara ve Nadal,
matarem el gall
i a la la tia Pepa
li’n darem un tall...

CANÇONER TRADICIONAL

El cançoner forma part del nostre patri-
moni cultural, en forma poètica i musical 
ha fet arribar fins als nostres dies el co-
neixement de retalls del nostre passat. La 
seva expressió més acurada la trobem a la 
cançó. “La presó de Lleida”. És una típica 

cançó d’inspiració medieval, repetitiva en 
la seva estructura, en compàs de 3 per 4 
i amb una lletra de llargada considerable. 
El dramatisme del seu tema, la inspiració 
de la seva melodia, trista i melangiosa, en 
mode menor i fan que “La presó de Llei-
da” sigui considerada una de les cançons 
catalanes tradicionals més emotives.
Hi ha diverses variants d’aquesta cançó. 
Tot i que la majoria situen la història a 
Lleida, n’hi ha que la situen a Tortosa per 
exemple. Les versions recollides a les illes 
Balears la situen a Nàpols i les del País Va-
lencià a Tibi. Segons Aureli Capmany, es 
troben variants de la cançó al nord d’Itàlia 
i també a la Provença i a altres zones de 
França. Es poden trobar arranjaments per 
a veu i piano,
harmonitzacions per a cor, i fins i tot hi ha 
un poema simfònic per a dues cobles com-
post per Joaquim Serra a partir de la melo-
dia d’aquesta cançó.
Un dels primers enregistraments de “La 
presó de Lleida” és la de Josep Maria Es-
pinàs. També Joan Manuel Serrat en féu 
una versió l’any 1967. Posteriorment ha 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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estat enregistrada i interpretada per grups 
de folk catalans i estrangers.
La presó de Lleida també ha estat enregis-
trada per Xavier Baró al disc La cançó de 
l’udol, l’any 1998.

LA PRESÓ DE LLEIDA
A la ciutat de Lleida
n’hi ha una presó:
de presos mai n’hi manquen,
   petita bonica,
prou n’hi porta-l baró,
  lireta liró
Hi ha trenta-tres presos;
canten una cançó,
l’ha treta i l’ha dictada

lo més jove de tots.
La nina se’ls escolta
de dalt del mirador,
a cada posadeta
ne davalla un graó
Los presos se n’adonen
i paren la cançó
— Canteu, canteu, bons presos
canteu-ne la cançó
— Com cantarem, senyora
si estem en greu presó?
— Que us falta menjâ o beure
o us quiten la racció?
— No’ns falta menjâ i beure,
Ni’ns quiten la racció,
lo que’ns falta, senyora,
les claus de la presó.
— Canteu, canteu-ne, presos,
acabeu la cançó,
acabeu-la, bons presos,
que me·n captiva·l sò.
Aniré al meu pare:
recaptaré·l perdó.
Qui és que l’ha dictada
tan bonica cançó?
— Lo del barretet negre,
lo més jove de tots.—

Ja se’n va an el seu pare
a demanar-li un do.
— Ai pare, lo meu pare,
jo vos deman un do:
no vos deman Valencia,
ni tampoc Aragó,
ni tampoc Barcelona,
ciutat de gran valor.
— Ai filla Marguerida,
quin do vols que jo ‘t dó.
— Ai pare, lo meu pare,
les claus de la presó.
— Ai filla Marguerida,
això no pot ser, no:
los presos fugirien.
Com quedaria jo?
Digues per què vols, filla,
les claus de la presó?
— Ai pare, lo meu pare,
per treure-n l’aimador.
— Ai filla Marguerida,
quin es ton aimador?
— Ai pare, lo meu pare,
lo més petit de tots.
— Ai filla Marguerida,
això no pot ser, no:
han cremat La Garriga,

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Conflent i Rosselló.
— Dels presos que allà canten,
digau, què’n fareu vós?
— S’acosta’l sant dissabte:
los penjaran a tots.
— Ai pare, lo meu pare,
no pengeu l’aimador.
— Ai filla Marguerida,
serà’l primer de tots:
les cordes són filades
que’n costen a pes d’or.
— Ai pare, lo meu pare,
pengeu-m’hi a mi i tot;
feu les forques de plata,
feu-ne los dogals d’or,
i a cada cap de forca
poseu-hi un pom de flors
perquè la gent que passi
sentin la bona olor,
resin un pare nostre
per l’ànima dels dos,
i diguen: «¡Ai la trista
que ha mort per l’aimador!
Déu la perdó, floreta,
jardí de cada flor».
— Qui es aquesta donzella
que es morta per amor?

— Néta es del rei d’Hongria,
parenta d’Aragó.—
Déu l’haja perdonada
la filla del baró.

NOTÍCIES DE LA NOSTRA ENTITAT- 
SECCIÓ CCH

ES LOCALITZA EL PORT DE PALS EN 
UN MAPA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ESPAÑA A MADRID

El port apareix representat en el famós 
mapa militar de Borsano digitalitzat a fi-
nals del 2015, una de les joies de la Biblio-
teca Nacional de España.
El Principat de Catalunya va ser, al llarg 
del segle XVII, escenari de l’enfrontament 
bèl·lic entre les monarquies espanyolas i 
francesas. Les campanyes militars exigien 
un excel·lent coneixement de la zona i els 
detalls que aportava la cartografia eren fo-
namentals per a l’èxit de les seves incur-
sions i campanyes. 
Ambrosio Borsano fou l’encarregat de rea-
litzar el famós mapa militar datat el 1687, 

“El Principado de Cataluña y condados 
de Rossellón y Cerdaña”, un mapa que  
representa l’àrea geogràfica del Principat 
més antiga que es coneix a gran escala i 
que va trigar 12 anys a acabar, on es veu 
indicat un port davant la platja i les mars 
de Pals.
La darrera troballa relativa al port de Pals 
(Baix Empordà), l’ha realitzada Eva Sans, 
investigadora i cap de recerca del Cercle 
Català d’Història, entitat de recerca i di-
vulgació amb seu a Palamós i Barcelona. 
Aquesta darrera troballa se suma a les an-
teriors realitzades per la investigadora ba-
sant-se en documents localitzats a  l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó de Barcelona. Amb 
ells ja va poder demostrar l’existència 
del qüestionat port de Pals durant els se-
gles XV, XVII i XVIII amb notícies 
d’embarcaments i desembarcaments des 
del S. XIII. Segons les seves declaracions:” 
Des del Cercle Català d’Història treba-
llem per a la recuperació de la Història de 
Catalunya i estem especialment centrats 
en el tema colombí. Aquests avenços no 
fan sinó confirmar que encara tenim molt 
desconeixement sobre el nostre patrimoni 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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i la nostra història. Aquest ha de ser un 
treball transversal col·laborant amb més 
experts, sens dubte” respon.
La troballa en el famós mapa de Borsano es 
va presentar el passat 6 d’agost en el marc 
de la IV Jornada colombina de Pals, una 
jornada d’estudi i commemoració orga-
nitzada pel Cercle Català d’Història amb 
el suport de l’Ajuntament de Pals, acom-
panyada d’una recreació històrica amb els 
personatges de la Descoberta d’Amèrica i 
un simposi que va comptar amb les con-
ferències de l’escriptora de més de 50 
novel·les - Maria Carme Roca-  parlant de 
la figura de Cristòfor Colom a l’imaginari 
col·lectiu, les darreres novetats en recerca 
colombina, documental i arqueològica so-
bre l’antiga vila marinera i el port de Pals a 
càrrec d’Eva Sans i la participació de Jesús 
Delgado -Perit cal·lígraf forense de la po-
licia- parlant sobre les tècniques policials 
que s’han aplicat en la recerca colombina. 
La troballa inèdita, l’ha publicat en primí-
cia la revista digital El Far de l’Empordà 
(www.elfardelemporda.cat)
Fins ara mai s’havia pogut trobar represen-
tat el nom d’un port a la zona de les Mars 

de Pals. En aquest cas surt representat amb 
el topònim de “Puerto” davant del que era 
antigament el golf o la badia de Pals, abans 
que la zona quedés coberta per la sorra i 
els sediments del riu.
Es tracta del port de Pals, perquè en aque-
lla data no hi ha cap altre port actiu docu-
mentat a la zona, com en canvi si que ho 
està el port de la vila de Pals. 
El port o Grau de Torroella de Montgrí fou 
cegat durant el segle XIV en canviar el 
curs del riu Ter.
La descripció del mateix que en fa el geò-
graf Avienus a la seva “Orae Maritimae”(S.

IV.d.c), com també ho recull Josep Pla, 
coincideix amb un corrent d’erudició  for-
mat per  geògrafs, historiadors i arqueòlegs 
que han estudiat la seva obra i afirmen que 
el port situat en aquest gran golf és la plat-
ja de Pals. L’autor llatí el descriu com: “Se 
abre allí gran puerto de gran seno y muy 
lejos y muy profundamente se interna el 
mar en la campiña; Mas entre ellos se ex-
tiende anchamente un puerto en el cual el 
mar no está sujeto a ningún viento...”
El president del Cercle Català d’Història, 
Joaquim Ullan, fa incís que la manca de 
documentació sobre el port de Pals no és 
casual. “Tenim documents sobre altres 
ports catalans i en canvi cal fer arqueo-
logia documental per localitzar-ne sobre 
aquest. Casualitat o voluntat de voler fer 
desaparèixer el port de Pals?”
En el mapa de Borsano, la zona de la pla-
tja de Pals al S. XVII - ara recta fins a 
l’Estartit- formava un gran Golf. A la zona, 
s’hi trobava una vila marinera de la qual 
s’han identificat recentment les restes ar-
queològiques, anomenada “Torre de Pals”, 
on vivien els pescadors i la gent de la mar 
de Pals, també documentats.

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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El Cercle Català d’Història i l’investigador 
local Narcís Subirana també tenen cons-
tància de més d’un port a la zona: el dels 
pescadors, el del Grau- indret que con-
serva el seu topònim com el cas del Grau 
de València- i també tenia embarcador- el 
molí de Pals- amb permís reial perquè arri-
bessin barques i vaixells fins al molí per 
carregar i descarregar farina, arròs o altres 
mercaderies amb sortida fins al mar.
L’autor del mapa, Ambrosio Borsano 
d’orígen italià, fou un dels principals en-
ginyers militars al servei del rei Carles II. 
Va treballar dins i fora d’Espanya i va ela-
borar més documents cartogràfics al llarg 
de la seva carrera militar. El mapa és de 
grans dimensions i es troba custodiat al 
Departament de Belles Arts i cartografia 
de la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 
L’obra està envoltada de 16 petits plans de 
places fortes i cinc ciutats importants del 
segle XVII, com Berga, i Cardona, entre 
d’altres, on es localitzen amb precisió els 
llocs estratègics per a les conteses militars. 
A més, constitueix un document únic que 
proporciona abundant informació sobre la 
toponímia, la hidrografia o l’orografia així 

com els límits de la divisió territorial en 
vegueries, d’aquí també la importància i el 
valor de trobar-hi representat el topònim 
de PUERTO davant les costes i les mars de 
Pals (Baix Empordà).
Dins el seu treball de recerca, Eva Sans 
també va trobar més rastres del port de 
Pals esmentat en el llibre: “La Mediterrà-
nia, cruïlla de mercaders” de l’editorial 
Dalmau. En un paràgraf del llibre es diu: 
“Trobem els ports occitans, [...] centres 
italians- Gènova i Venècia- i ports cata-
lans- Cotlliure, Roses, Pals, Tarragona, 
Tortosa.”
Segons la investigadora del Cercle Català 
d’Història, “seguim treballant sense des-
cans per localitzar les proves dels vincles 
entre el descobridor d’Amèrica i el paper 
de Pals en la preparació i sortida del 1r 
viatge. Però mentrestant, estem centrats 
en la recuperació de l’antiga vila marine-
ra de Pals i el seu port”
Els estudis des de Catalunya sobre Cris-
tòfor Colom i la relació i el paper de Ca-
talunya en la Descoberta d’Amèrica amb 
més de 100 anys de trajectòria, viuen el 

seu millor moment. Iniciats a principis del 
segle XX pel reputat Luís Ulloa, ex di-
rector de la Biblioteca de Lima a Perú, el 
1927 sorprengué el món sencer quan des-
mentí la genovesitat de Cristòfor Colom i 
demostrà l’origen català del descobridor 
d’Amèrica en el Congrés Internacional 
d’americanistes de París.

AGENDA CCH GENER 2017: Conferèn-
cia del Cercle Català d’Història al Centre 
Comarcal Lleidatà- Barcelona.
Presentació del mapa de Borsano i de les 
darreres troballes colombines: “Cartogra-
fia, arqueologia i noves tecnologies redes-
cobreixen el Port de Pals a l’antiga Radio 
Liberty”, a càrrec d’Eva Sans i Joaquim 
Ullan, membres del CCH.
La teoria del Port de Pals com a port de 
partida de la primera expedició colombina, 
ja des del moment en què les investigado-
res Alba Vallès i Teresa Baqué la formula-
ren al voltant dels anys 90, ha estat una de 
les més controvertides.
Sovint, tot allò que comença com una teo-
ria, gràcies a investigadores com l’Eva 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Sans, acaba convertint-se en realitat i, avui 
dia, l’existència d’un port a Pals ja és una 
realitat.
En la conferència que el CCH us oferirà 
el dia 19 de gener al Centre Comarcal 
Lleidatà, que anirà a càrrec de Eva Sans 
i de Joaquim Ullan, a més de mostrar-vos 
les investigacions realitzades al voltant 
d’aquesta qüestió, els conferenciants ens 
parlaran de l’estat actual de les diferents 
recerques arqueològiques que es realitzen, 
de l’aplicació de les noves tecnologies que 
ens permeten veure com podia ser aquell 
port a l’època. Amb especial interès, des-
taca la troballa del famós mapa militar del 
S. XVIII de Borsano a la Biblioteca Na-
cional de España que confirma l’existència 
del Port de Pals amb una visió dels darrers 
estudis sobre el comerç que generava.
DATA: Dilluns 16 de gener 2017 a les 
19’00 h- Centre Comarcal Lleidatà, Av 
Gran Via de les Corts Catalanes núm.592, 
1r - Barcelona (El Barcelonès)

PROPOSTES I SORTIDES PER A GRUPS: 
www.discoveringcolumbus.com
El Cercle Català d’Història i Mític di-
namització i gestió cultural et porten a 
conèixer la Barcelona de la Descoberta 
d’Amèrica, el lloc on es va imprimir la 1a 
carta d’anunciació del Nou Món, la casa 
de Colom... i et descobreixen el misteri so-
bre l’origen del Descobridor.
També et porten a Pals, per veure el lloc 
on es va preparar l’expedició del primer 
viatge. Una vila medieval excepcional, re-
coneguda pel seu arròs. Els Pinzón de Pals, 
la preparació secreta del seu primer viatge 
i les restes arqueològiques de la vila mari-
nera i el port de Pals. Una excursió única.

Rutes a mida i servei personalitzat. 

El Cercle et descobreix el Patrimoni ! Vols 
descobrir-lo amb nosaltres?

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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ENLLAÇATS PER LA LLENGUA!  

Ja tornem a ser a tocar d’un nou any i, un 
cop més, volem felicitar tots els amics i 

amigues del Centre Comarcal Lleidatà, es-
pai que ens va obrir les portes ja fa molts 
anys i on sempre ens han fet sentir com a 
casa.
Des de la nostra entitat treballem no no-
més per defensar la llengua catalana a Ca-
talunya Nord, sinó també per defensar la 
seva unitat arreu del territori.   Defensem 
una llengua pròpia forta i rica, gràcies a les 
veus diverses.
I és amb la llengua que tenim un vincle es-
pecial amb el lleidatà. Quan hom diu que 
el català nord-occidental, anomenat lleida-
tà o occidental, és un dialecte constitutiu, 
i que cal preservar, sap que per fer-ho bé, 
li cal la vivesa de l’oralitat. De la pèrdua 
de l’oralitat en parlava l’Olatz de Bilbao, 
coordinadora pedagògica de La Bressola, 
en el butlletí de La Bressola: «Un dialecte 
té el gran refugi en l’oralitat i l’oralitat és 
un llegat que no es pot interrompre sense 

conseqüències. De l’Albera a les Corbe-
res ens estem quedant orfes d’una mane-
ra preciosa de dir les coses en català i, ara 
com ara, les diem com podem i sembla que 
s’hi instal·la una variant híbrida, formada 
a base d’un estàndard sospitós, trets pro-
pis qüestionats i una dosi de francès, con-
tent de poder-se escolar per les fissures». 
Aquests trets propis de la llengua, els del 
lleidatà, alguerès, rossellonès, valencià, 
central... són des del primer al darrer els 
que cal que entitats com les nostres defen-
sin i treballin des de la cultura i la tossu-
desa ferma. Cal defensar la nostra llengua 
des del més profund dels respectes cap a 
les varietats dialectals.
Aquestes vacances afineu bé les orelles i 
escolteu la diversitat d’accents d’aquest 
patrimoni lingüístic nostre que continua 
enllaçant-nos entre els territoris que par-
lem la mateixa llengua.
Amb els nostres millors desitjos, que l’any 
2017 sigui l’any de reconeixement pro-
fund del català.

Amics de la Bressola

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, TARDOR

En el primer Parlem de salut de la 4a 
temporada, sí, hem començat la quar-

ta temporada!!! 4 anys que compartim amb 
vostès la nostra experiència com a profes-
sionals de la salut. Bé, doncs, la xerrada del 
18 d’octubre passat va estar al meu propi 
càrrec, Rosalina Sicart, psicoanalista i pe-
dagoga amb el tema “La superdona ideal, 
desitjos i exigències”. Se’m va acudir parlar 
d’aquest tema perquè sovint vénen a con-
sultar dones que, a pesar d’haver aconse-
guit el que desitjaven, és a dir, segons cada 
persona en particular, uns estudis, un cert 
nivell professional i econòmic, una família 
etc. se sentien fracassades. Desprès de tant 
d’esforç!!! No entenien per què patien en 
lloc de gaudir del fruit del seu esforç. 
L’experiència d’algunes d’aquestes dones 
ens ensenya que per arribar a assolir el pro-
jecte vital que desitjaven de jovenetes calia 
esforçar-se i no defallir. Això va voler dir, a 
la pràctica, aferrar-se a l’autoexigència que 

va ser útil mentre ho aconseguien. Però un 
cop assolit el que desitjaven, l’exigir-se, 
ja no els  servia per mantenir-ho, sinó que 
més aviat creava molta tensió emocional i 
patiment. Com una superdona que aconse-
guia tot el que es proposava aleshores no 
sabia gaudir del que havia obtingut. Per 
això se sentien fracassades. 
El que passava era que no són les mateixes 
circumstàncies quan alguna cosa es desit-
ja conquerir que quan ja s’ha aconseguit. 
Al canviar la situació, cal també canviar 
l’actitud. A vegades no es pas fàcil de veu-
re però, si escoltem el sentiment de fracàs, 
ens avisa que alguna cosa passa. Llavors, 
si estirem el fil, ho podem arribar a saber. 
Si no podem per nosaltres mateixes, ni 
amb l’ajuda del nostre entorn, aleshores és 
el moment de demanar ajuda professional. 
Les persones assistents van mostrar-se 
molt participatives i interessades en el 
tema. Constataven que, per un mateix, es 
fa difícil veure que alguna cosa cal canviar 
malgrat que el malestar ens avisi quan, 
com en aquest cas, es presenta com una 
contradicció, és a dir, l’èxit d’allò aconse-
guit implica el sentiment de fracàs.

Pel que fa a la xerrada del passat 15 de no-
vembre, “Fisioteràpia per a l’osteoporosi” 
a càrrec de l’Herminia García. La fisiotera-
peuta va parlar sobre l’estructura i la fun-
ció de l’esquelet, de quines mesures pot 
prendre cadascú de nosaltres per millorar 
la qualitat i densitat dels nostres ossos i, de 
com la fisioteràpia ens pot ajudar a partir 
d’un enfoc basat en exercicis de força, fle-
xibilitat i càrrega, amb l’entrenament del 
moviment i la postura, també, afavorint 
l’adhesió a l’activitat física, a més a més, 
d’una revisió dels factors que ens poden 
fer caure per tenir-los en compte. 
L’Herminia va introduir una part pràctica 
on els assistents varen poder parlar sobre 
la higiene postural durant les activitats del 
dia a dia i sobre certs exercicis pràctics. Va 
quedar pendent per a una altra ocasió par-
lar sobre com prevenir les caigudes a casa.
El 20 de desembre el tema serà “Menopau-
sa, segona primavera” a càrrec de l’Emma 
Albià, metgessa acupuntora. Tractarà els 
temes següents: Què ens diuen de la meno-
pausa la medicina occidental i la medicina 
energètica. Com es tracten els símptomes 
més freqüents: fogots, insomni..., i per úl-

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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tim, què podem fer per acompanyar el pro-
cés i millorar la nostra qualitat de vida.
Segurament quan vostès tinguin aquest 
Butlletí a les mans ja s’haurà celebrat però 
encara queden molts Parlem de salut fins 
al juny. Seguidament presento els del pro-
per trimestre:
17 gener, 19h “Com reforçar les defenses 
quan es repeteixen les infeccions respira-
tòries: refredats, bronquitis, pneumònies, 
asma....” Eulàlia Torrelles, metgessa ho-
meòpata. 
21 febrer, 19h “Quan el cap crida 
l’atenció: com abordar una patologia des 
d’una perspectiva global” Josep M. Char-
les, fisioterapeuta acupuntor i terapeuta de 
Shiatsu
21 març, 19h “Relacions tòxiques, què hi 
pinto jo? ”M. Dolors Pallarès, psicòloga
Els encoratjo a participar de totes aquestes 
xerrades del Parlem de salut que es duen a 
terme mitjançant la col·laboració del’equip 
de professionals d’Integral, centre mèdic 
i de salut i el Centre Comarcal Lleidatà 
que ens acull tan gratament.

Desitgem que passin unes Bones Festes i 
un Bon Any Nou!!!

Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?

La superdona ideal, desitjos i exigències (18·10·16)
La psicòloga i pedagòga, Rosalina Sicart, en plena xerrada.

La superdona ideal, desitjos i exigències (18·10·16)
La psicòloga i pedagòga, Rosalina Sicart, en plena xerrada.

Fisioteràpia per a l’osteoporosi (15·11·16)
La fisioterapeuta Herminia Garcia, en plena xerrada.

Fisioteràpia per a l’osteoporosi (15·11·16)
Públic assistent.

Menopausa, segona primavera (20·12·16)
La metgessa acupuntora, Emma Albià, en un moment de la 
xerrada.
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS
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Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Classe de bijuteria
Alumnes de la classe d´artesania amb la 
professora Mª Teresa Pàmies

Classe de pintura
Alumnes de la classe de pintura amb la professora 
Carme Feixas

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

Classe d’informàtica
Alumnes de la classe d’informàtica amb el 
professor J. Lluís Buyolo

Coral Terra Ferma
Alumnes de la Coral Terra Ferma, amb el director 
Jordi Roma

Classe de ceràmica
Alumnes de la classe de ceràmica amb el 
professor Francesc Blanch

Classe de francès
Alumnes a la classe de francès del professor Sr. 
Rouanet

Classe d’anglès
Alumnes de la classe d’anglès amb el professor 
Jesús Escales

Classe d’informàtica
Classe d’informàtica dels dimecres amb el 
professor Antoni Maria Badia

Classe d’informàtica
Dinar de cloenda del curs de les classes 
d’informàtica del professor Antoni Maria Badia

Classe d’informàtica
Dinar de cloenda del curs de les classes 
d’informàtica del professor Antoni Maria Badia
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Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Coral Terra Ferma
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Amics de Mallorca
Part del grup dels Amics de Mallorca, que es 
reuneixen el primer dimecres de cada mes al 
Centre Lleidatà

Coral Terra Ferma
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Coral Terra Ferma
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i dòmino
Socis gaudint de l’aula d’escacs, cartes i dòmino

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales
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Amb el suport de:


